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INFORMASJON OM DKSK NOME 
 

VIKTIG INFORMASJON som kan bidra til at tiltakene blir en positiv opplevelse både for barn og utøvere. 

• Barnehager som trenger transport med buss/taxibuss/privatbiler eller en kombinasjon av dette, bestiller selv 
transport på rimeligst og praktisk mulig måte. Regninger for transport sendes kulturskolen v/Cedomir Popadic. 
HUSK å merke regningene med Den kulturelle sandkassa Nome.  
 

• Sjekk at påkrevet utstyr og fasiliteter er tilgjengelig. Hvis ikke, ta kontakt med oss i Avdeling for Kultur, fritid og 
folkehelse så raskt som mulig. 
 

• Barnehagepersonalet er medaktør i aktivitetene sammen med barna. 
 

• Barnehagen gir foreldrene beskjed på forhånd om hva barna må ha med i forbindelse med aktiviteten.  
(utstyr, klær, mat/drikke, solkrem m.m, som dere finner nødvendig og fornuftig). 
 

• Sørg for at barna er forberedt og innstilt på besøket.  
 

• Sørg for å følge oppsatte tider og grupper (riktig antall barn). 
 

• Alle barnehager må levere evalueringsskjema for hver aktivitet. 
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KULTURKONTAKTENS ROLLE 
 

Kulturkontakten i barnehagen skal være bindeleddet mellom barnehagen og Avdelingen for kultur, fritid og 

folkehelse og bør ha arrangøransvaret. 

Kulturkontaktens ansvar: 

• Lese nøye gjennom og sette seg inn i den informasjon barnehagen får fra KFF-avdelingen.  
 

• Sørge for løpende informasjon til alle ansatte som blir berørt  
(også vaktmestere, renholdere og lignende) 
 

• Sjekke på et så tidlig tidspunkt som mulig at praktiske ting rundt arrangementet/ besøket er i orden  
(timeplan, lokaler, div. tekniske krav og lignende som er satt opp kan imøtekommes).  
 

• Markedsføre tilbudene som barnehagene får til barn, ansatte, foreldre med flere, bla. ved å henge opp plakater 
(hvis det finnes). 
 

• Sørge for et så vellykket arrangement som mulig. 
 

• Sørge for at barnehagen tar godt imot utøvere som kommer på besøk. 
 

• Sørge for at alle deltagere er godt forberedt til tilbudet som blir gitt, og at en viser respekt for utøverne og 
hverandre. 
 

• Gi tilbakemeldinger så tidlig som mulig dersom det er vanskeligheter/problemer med å imøtekomme krav, 
overholde tidsfrister, osv 
 

• Sørge for at tidsfrister holdes.  
 
 

Ikke nøl med å kontakte oss hvis det er noe som er uklart, ser feil ut, noe dere lurer på, trenger hjelp til, m.m. 
 
Kulturkontakten trenger selvfølgelig ikke gjøre alt dette alene. Barnehagen bestemmer selv hvordan de organiserer 

dette arbeidet.  
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OVERSIKT HØST 2022 
 

     
NR TILBUD BARNEHAGE UKE FORMIDLER 

 
1 

 

 
PILEFLETT 

 

 
ALLE 

 

 
36/39 

 
Krokvokst 

 
2 

 

 
MANDARINSAFT 

 
ALLE 

 
37 

 
Fylkeskommunen 

 
3 
 
 

 
TROMMETRYGVE 

 
Helgen  
Fagerli 

Herregårdshavna 
 

 
39 

 
Nome kulturskole 

 
4 

 

 
BARN + ELDRE = GØY 

 
 
 

 
ALLE 

 
 
 

 
40 

 
Geirr Lystrup 

 
5 

 

 
REVEN OG HAVET 

 
Skoemyra 

Sluseparken 
Svenseid 

 

 
43 

 
Mino Mano Teater 

 
 

 
6 

 
NOME LITTERATURUKE 

 
ALLE 

 
48 

 
Nome kommune 

 
 

     
 

*Med forbehold om endringer.  
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PILEFLETT 
- naturen er fantastisk - 

UKE 36 (Ulefoss) og 39 (Lunde) 
Formidler: KROKVOKST 

 

 
 
 

INNHOLD FØR- OG ETTERARBEID ANNEN INFO 
Bli med og flett eit stort hjerte av 
mange tynne pinner! Borna får prøve 
seg i pileflett ved å flette, veve, bøye 
pinner opp og ned i eit større verk 
som kan henges opp i barnehagen 
etterpå.  
 
Sted: ute, eller egna rom i tilfellet 
regn 
 

Dere kan gjerne sanke 
naturmaterialer dere vil 
pynte eller henge på 
hjertet etterpå – blomar, 
spesielle pinner, blader 
osv. 
 

Passar best for dei eldste, og me er gjerne 
ute. Felles intro og demonstrasjon, og så 
finn me i samarbeid ut av korleis me 
organiserer det så ca 3-4 barn får flette 
samtidig, og bytter på undervegs. 
 
Kontakt:  
Mari Fallet Mosand 
Tlf. 40 46 90 86 

krokvokst@outlook.com 
 

 

Barnehage Dag/Tid/Klokkeslett 
 

Sted Antall barn 

Helgen Tirsdag 6. september kl 9  Ute i naturen Etter avtale 

Herregårdshavna   Tirsdag 6. september kl 11  Ute i naturen Etter avtale 

Fagerli Tirsdag 6. september kl 13 Ute i naturen Etter avtale 

Skoemyra Tirsdag  27. september kl 9 Ute i naturen Etter avtale 

Sluseparken Tirsdag 27. september kl 11 Ute i naturen Etter avtale 

Svenseid Tirsdag 27. september kl 13 Ute i naturen Etter avtale 
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MANDARINSAFT 
UKE 37 

Formidler: Vestfold Telemark fylkeskommune 

 

INNHOLD FØR- OG ETTERARBEID ANNEN INFO 
Mandarinsaft har vært aktiv på den norske 
barnemusikkscenen i en årrekke, har gitt ut 
fem plater og spilt nærmere tusen konserter. 
Med egenkomponerte låter byr Even og 
Bendik på fengende rytmer, gitarriff og 
flerstemt sang.  
 
Bli med på en frisk og fantasifull 
releasekonsert, der du blir kjent med bandets 
lekne musikkunivers – og kanskje får du se 
den skumleste dinosauren av dem alle... 
spinosaurus! 

Even Jenssen (gitar, trommer og vokal) 
Bendik Ulla (gitar og vokal) 

Ingen   
 
 
 
 

Tiltaket passer best for barn fra 3 år 
og oppover! 
 
Varighet: 30 minutter 
 
Kontakt:  
Rønnaug Flatin, Fylkeskommunen 
Ronnaug.Flatin@vtfk.no 
 

 

Barnehage Dag/Tid/Klokkeslett Sted Antall barn 
Helgen Mandag 12.september kl 10 

 
Egnet rom Egen vurdering 

Fagerli Mandag 12. september kl 13 
 

Egnet rom Egen vurdering 

Herregårdshavna Tirsdag 13. september kl 10 
 

Egnet rom Egen vurdering 

Skoemyra Tirsdag 13.september kl 13 
 

Egnet rom Egen vurdering 

Sluseparken Onsdag 14.september kl 10 
 

Egnet rom Egen vurdering 

Svenseid Onsdag 14. september kl 13 Egnet rom Egen vurdering 
 

mailto:Ronnaug.Flatin@vtfk.no


 7 

 

TROMMETRYGVE 
UKE 39 

Formidler: NOME KULTURSKOLE 
 

  

INNHOLD FØR- OG ETTERARBEID ANNEN INFO 
John Trygve Bakke AKA TrommeTrygve 
bruker alle slags trommer og 
rytmeinstrumenter til å lokke frem 
musikken i barna. På en leken måte 
ledes barna til å lage ekte 
trommemusikk sammen.  
Barna utfordres til samarbeid, lytting og 
kreativitet. 

Ingen NB! Aktiviteten er for barn født 2017 og 
2018.  
Gruppeinndeling avtales direkte med 
utøverne!  
 
Kontakt:  
John Trygve Bakke  
tlf 91197751 

 

Barnehage Dag/Tid/Klokkeslett Sted Antall barn 
Helgen 
 

Torsdag 29. september Egnet rom Etter avtale 

Fagerli Torsdag 29. september Egnet rom Etter avtale 

Herregårdshavna Torsdag 29. september Egnet rom Etter avtale 

NB! Klokkeslettene og gruppeinndeling avtales direkte med utøveren 
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BARN + ELDRE = GØY 
UKE 40 

Formidler: Geirr Lystrup 

 
 

 

INNHOLD FØR- OG ETTERARBEID ANNEN INFO 
Geirr Lystrup kommer ti l Nome 
med konserten «BARN + ELDRE = 
GØY». Han skal ha konsert Nome 
sjukeheim og RIBO. Hver konsert 
vil få besøk av barnehagebarn som 
vil synge i lag med Geirr Lystrup.  
 
Det blir liv og leven i huskestua når 
ungene synger Geirrs barnesanger 
for de eldre og de eldre kvitterer 
med Blåmann, Blåmann og Mari du 
bedåre for ungene.  

Synge gjennom noen Geirr 
Lystrup sanger.  
Eks:  

Tiltaket passer best for barn fra 3 år! 
 
Varighet: ca 45 min 
 
Kontakt:  
Cedomir Popadic 
mail: cepo@nome.kommune.no 
tlf. 94 25 04 29 

 

Barnehage Dag/Tid/Klokkeslett Sted Antall barn 
Barnehagene i Lunde Torsdag 6. oktober kl 12 

 
Nome sjukeheim  

Barnehagene på Ulefoss Torsdag 6. oktober kl 14 RIBO  
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REVEN OG HAVET 
UKE 43 

Formidler: MINO MANO TEATER 

 

INNHOLD FØR- OG ETTERARBEID ANNEN INFO 

 
Endelig en produksjon for de aller 

minste barna! 😊  
 
Reven bor helt alene i den store skogen. 
Den vil så gjerne til havet, for havet har 
den aldri sett. Men reven tr ikke legge 
ut på reisen alene, og setter seg i stedet 
ned og synger en sang om det å være 
rev. 
 

 
Hvordan er det å være 
reven?  
Hva sier reven?  
I eventyrene framstilles 
reven gjerne som en luring 
som narrer både folk og 
dyr. Stemmer dette med 
virkeligheten?  

 
Tiltaket passer for de minste barna  
(1 – 4 år)! 
 
Kontakt:  
Christina Grefsrud-Halvorsen 
Tlf. 408 28 949 
minoteater@outlook.com 
 

 

Barnehage Dag/Tid/Klokkeslett Sted Antall barn 
Skoemyra Tirsdag 25. oktober kl 9 Egnet rom Egen vurdering 

 
Sluseparken Tirsdag 25. oktober kl 11 

 
Egnet rom Egen vurdering 

Svenseid  Tirsdag 25. oktober kl 13 Egnet rom Egen vurdering 
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NOME LITTERATURUKE  
UKE 48 

Formidler: Nome kommune 

 

 

Barnehage Dag/Tid/Klokkeslett Sted Antall barn 
Helgen Mandag 28. november kl 09 Egnet rom Opp til barnehagen 

 
Fagerli Mandag 28. november kl 11 Egnet rom Opp til barnehagen 

Herregårdshavna  Mandag 28. november kl 13 Egnet rom Opp til barnehagen 

Skoemyra Tirsdag 29. november kl 09 Egnet rom Opp til barnehagen 

Sluseparken Tirsdag 29. november kl 11 Egnet rom Opp til barnehagen 

Svenseid Tirsdag 29. novemeber kl 13 Egnet rom Opp til barnehagen 

INNHOLD FØR- OG ETTERARBEID ANNEN INFO 
 
Nome kommune arrangerer «Nome 
litteraturuke».  
 
«Upssa» er en nydelig liten bok for alle barn 
som har fått kjeft for å kløne det til, og alle 
foreldre som har glemt hvordan det er å 
navigere i verden i en barnekropp.  
 
Hilde Hodnefjeld er en 
norsk illustratør og bildebokforfatter. Hun 
har utgitt flere egne barnebøker, illustrert for 
en rekke andre forfattere og fått priser i Årets 
vakreste bøker. I 2019 mottok 
Hodnefjeld Illustrasjonsprisen og i 
2021 Kritikerprisen.  
 

 
Lese gjennom boka «Uppsa» 
sammen med barna 

 

 
Kontakt:  
Kristin Kleppo Grøndalen 
mail: krgr3012@nome.kommune.no 
tlf. 47 37 43 40 
 
 
 
 
 

https://snl.no/illustrat%C3%B8r
https://snl.no/bildeb%C3%B8ker
https://snl.no/barne-_og_ungdomslitteratur
https://snl.no/%C3%85rets_vakreste_b%C3%B8ker
https://snl.no/%C3%85rets_vakreste_b%C3%B8ker
https://snl.no/Illustrasjonsprisen
https://snl.no/Kritikerprisen
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KONTAKTINFO 
 

 
BARNEHAGER 

 
Fagerli barnehage  
Line Pershaug, styreleder  
mob: 915 44 769  
e-post: lipe@nome.kommune.no 
 
 
 
Helgen og Herregårdshavna barnehage  
Jill Heidi Sinnerud, styreleder 
mob: 95 49 53 95  
e-post: jisi@nome.kommune.no 

Svenseid barnehage 
Maria Solhaug, konstituert styreleder 
Mob: 911 46 378 
e-post: maso0108@nome.kommune.no  
 
 
Sluseparken og Skoemyra 
Mona Hellestad, styreleder 
Mob: 990 23 332 
e-post: mohe@nome.kommune.no 

 
 

 

AVDELING FOR KULTUR, FRITID OG FOLKEHELSE 
 

Birte Nesteng, kulturformidler 
mob: 480 37 812 
e-post: bine@nome.kommune.no 

Cedomir Popadic, rektor Nome kulturskole 
mob: 942 50 429 
e-post: cepo@nome.kommune.no 
 
 

 

mailto:lipe@nome.kommune.no
mailto:jisi@nome.kommune.no
mailto:maso0108@nome.kommune.no
mailto:mohe@nome.kommune.no

